
 

PROCES VERBAL 
 

 

 

Încheiat azi, 06.02.2015, ora 13:30, în şedinţa ordinară a Consiliului Local Pianu, 

convocată în baza dispoziţiei primarului nr.9 emisă la 30.01.2015. 

Dispoziţia nr.9/2015 cu proiectele înscrise pe ordinea de zi a fost afişată la sediul 

consiliului local, încheindu-se de către secretar un proces verbal de afişare sub nr.525/ 

02.02.2015. 

Invitaţiile la şedintă au fost transmise consilierilor, aceştia semnând de primire în 

convocator.  

Proiectele de hotărâre au fost transmise compartimentelor de specialitate  din cadrul 

primăriei  în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, precum şi comisiilor de specialitate 

din cadrul primăriei în vederea întocmirii rapoartelor de avizare. 

Proiectele de hotărâri sunt avizate de secretar cu menţionarea cvorumului ce trebuie 

îndeplinit pentru ca respectivul proiect să îmbrace forma unui hotărâri. 

Şedinţa este publică, conformându-se prevederilor legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică.  

La şedinţă participă 12 din cei 13 consilieri locali. Domnul consilier local Dobra 

Marius-Ioan  lipseste fara a fi depus vre-o motivare in acest sens. 

La ședință participă primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin Ioan, secretarul 

comunei Pianu – d-na Catargiu Cristina si contabil – Carut Mihai. 

Intrucat sedinta este publica, la sedinta  participa 15 cetateni (intre care presedintele 

asociatiei de crescatorilor de  ovine Pianu de Jos -  Rusu Mircea Gheorghe, cetateanul 

Marghitan Mircea) si avocatii Ion Mirel si Ion Aurora – vicepresedinte al Asociatiei de ovine 

Pianu. 

Intrucat luna februarie 2015 este a treia luna in care domnul consilier Muntiu Ioan este 

presedinte de sedinta, domnul Trifa Ioan a fost propus de domnul consilier Muntiu Ioan Ioan 

pentru a conduce lucrarile de sedinta ale consiliului local in lunile martie 2015 – mai 2015. 

Se supune la vot propunerea facuta si se aproba cu unanimitate de voturi, adoptandu-

se astfel hotararea nr.19. 

Președintele de ședință – Muntiu Ioan urmează să prezinte în şedinţa de consiliu  

conţinutul proiectelor de hotărâre ce au fost iniţiate, a rapoartelor de specialitate şi să specifice 

dacă proiectele au sau nu au aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.  

Procesul verbal al şedinţei anterioare a fost pus la dispoziţia consilierilor, de către 

secretar, în conformitate cu prevederile art.42(5) din Legea nr.215/2001, republicată . 

Faţă de cele consemnate nu există obiecţii din partea consilerilor. 

            Primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin propune  modificarea titlurilor la unele 

proiecte de hotarare pentru a fi in cat mai mare cooncordanta cu continutul lor si 

suplimentarea ordinii de zi cu proiectul nr.8 pentru aprobarea Listei achizitiilor publice pe 

anul 2015fiind necesara pentru realizarea de lucrari. 

             Astfel , primarul comunei Pianu – d-l Petruse Marin propune  Consiliului local in 

temeiul art.43(1) din Legea nr.215/2001, republicata – aprobarea ordinii de zi, astfel: 

I.PROIECTE  DE  HOTĂRÂRE  privind :  

1. Aprobarea intocmirii SF si PT pentru amenajare pod peste paraul Pienel; 

2. Aprobarea intocmire SF si PT pentru: 

 1. “Retea de distributie apa Gruiete etapa 2 localitatea Pianu de Sus”; 

 2. “Retea de distributie apa in partea de Sud-Est a localitatii Pianu de Sus”. 



3. Aprobarea bugetului local si a bugetului institutiei publice si activitatilor finantate integral 

sau partial din venituri proprii pe anul 2015; 

4. Aprobarea utilizarii excedentului bugetar pe anul 2015; 

5. Aprobarea revocarii art. 1-6 ale HCL nr.47/15.05.2014; 

6. Aprobarea procedurii de inchiriere a pasunilor comunei Pianu; 

7. Aprobare partizi din pasunea comunala; 

8. Aprobarea “Listei achizitiilor publice pe anul 2015”. 

       II.  Predarea Raportului Annual de activitate a consilierilor locali si a viceprimarului 

(conform art.51(4) din Legea nr.215/2001 rep.: Fiecare consilier local, precum si 

viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut 

public prin grija secretarului). 

       III. Completarea Declaratiilor de Avere si a Declaratiilor de Interese de catre alesii locali. 

       IV. Raspuns la cereri si alte diverse.    

Astfel , ÎN TEMEIUL art. 45(1)  şi art. 115, aliniat 1, litera b) din Legea nr.215/2001, 

republicată adoptă hotărârea nr.20 cu 12 voturi “pentru”. 

I. Se discută proiectele înscrise pe ordinea de zi . 

1. proiectul de hotărâre  privind Aprobarea intocmirii SF si PT pentru amenajare pod 

peste paraul Pienel; 

Secretarul  informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării 

hotărâri. 

Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, avizului favorabil acordat de 

comisia pe domenii şi raportului de specialitate. 

Proiectul este avizat de secretar. 

         Se fac inscrieri la cuvant: Petruse Marin-Ioan 

Petruse Marin-Ioan – primar – pentru amenajarea podului peste paraul Pienel v-om folosii  

traversele  obtinute gratuit de la Primaria Alba Iulia , insa acestea trebuiesc totusi  expertizate, 

ceea ce ne costa mult mai putin decat sa le fi cumparat  fiindca o traversa noua costa 35 mii 

lei. 

Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot şi se 

aprobă cu 12 voturi “pentru”. 

Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 2 şi art.115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001, 

republicata adoptă hotărârea nr.21 cu 12 voturi “pentru”. 

2. proiectul de hotărâre  privind Aprobarea intocmire SF si PT pentru: 

 1. “Retea de distributie apa Gruiete etapa 2 localitatea Pianu de Sus”; 

 2. “Retea de distributie apa in partea de Sud-Est a localitatii Pianu de Sus”. 

Secretarul  informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării 

hotărârii. 

         Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, avizului favorabil acordat de 

comisia pe domenii şi raportului de specialitate.  

          Proiectul este avizat de secretar. 

         Se fac inscrieri la cuvant: Petruse Marin-Ioan 

Petruse Marin-Ioan – primar – in baza contractului de asociere pe care il avem cu SC APA 

CTTA Alba , se poate executa aceste lucrari daca avem aprobate SF-ul si PT-ul. 

          Întrucât nu sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot şi se aprobă 

cu 12 voturi “pentru”. 

       Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 2 şi art.115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/2001, 

republicată adoptă hotărârea nr.22 cu 12 voturi “pentru”. 

3. proiectul de hotărâre  privind Aprobarea bugetului local si a bugetului institutiei 

publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 

2015; 



      Secretarul  informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării 

hotărârii. 

 Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, anexei la proiectul de hotarare, 

avizului favorabil acordat de comisia pe domenii şi raportului de specialitate. 

             Proiectul este avizat de secretar. 

  Domnul Contabil Carut Mihai prezinta bugetul, explicand consilierilor detaliile 

acestuia. 

Se fac inscrieri la cuvant: Tomusca Ioan, Carut Mihai si Petruse Marin-Ioan. 

Tomusca Ioan – consilier local – la Complexul de Servicii Sociale ce suma aveti? 

Carut Mihai – contabil – expune suma, aceasta se intinde pe 15 luni pentru proiectul 

castigat, contributia  noastra este 0 lei dar trebuie sa asuguram mentenanta pe minim 5 ani de 

zile. 

Petruse Marin-Ioan – primar – ieri am fost la Bucuresti si am reusit sa semnez un 

contract de aproape 2 milioane lei cu FRDS pentru modernizare internat la Strungari, 

recopartimentare, dotarea lui cu mobilier, loc de servire a mesei, amenajarea unui loc de 

joaca, asigurarea mentenantei si asigurarea de servicii medicale pentru copiii de acolo. 

             Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot asa 

cum a fost inițiat  şi se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 

Astfel, IN TEMEIUL art.45 aliniat 2 litera a) şi art.115 aliniat 1 litera b) din Legea nr. 

215/2001, republicata adoptă hotărârea nr.23  cu 12 voturi “pentru”. 

4. proiectul de hotărâre  privind Aprobarea utilizarii excedentului bugetar pe anul 2015. 

Secretarul  informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării 

hotărârii. 

         Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, avizului favorabil acordat de 

comisia pe domenii şi raportului de specialitate. 

             Proiectul este avizat de secretar. 

             Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot asa 

cum a fost inițiat  şi se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 

Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 2 litera a) şi art.115 aliniat 1 litera b) din Legea 

nr.215/2001, republicata adoptă hotărârea nr.24 cu 12 voturi “pentru”. 

5. proiectul de hotărâre  privind Aprobarea revocarii art. 1-6 ale HCL nr.47/15.05. 

2014. 

Secretarul  informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării 

hotărârii. 

Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre si raportului de specialitate. 

         Proiectul este avizat de secretar. 

Se fac inscrieri la cuvant: Petruse Marin-Ioan, Tomusca Ioan si Ion Aurora. 

Petruse Marin-Ioan – primar – am initiat proiectul in baza discutiilor si hotararilor luate de 

dumneavoastra in sedinta anterioara. 

Tomusca Ioan – consilier local – ne-am intors inapoi cu un an, plus ca Prefectura nu-si poate 

retrage actiunea din instanta cu privire la hotararea cu pasunatul data de Consiliul Local 

Pianu. 

Petruse Marin-Ioan – primar – Consiliul Local Pianu isi insuseste intampinarea secretarului, 

primarului si intreaga documentatie din Dosarul nr.5098. Am fost si la Prefectura si un 

reprezentant al acesteia a vrut sa participle la prezenta sedinta, dar am fost informat ca nu 

poate participa datorita orei, dar au disponibilitatea de a se intalnii cu Consiliul Local Pianu. 

Petruse Marin-Ioan – primar – prezinta Consiliului Local Pianu intampinarile depuse de 

primar si secretar si intreaga documentatie din dosarul  depus la Tribunalul Alba  cu 

nr.5099.107/2014 pentru insusirea de catre Consiliul Local al continutului acestor documente. 

Ion Aurora – avocat – am venit in calitate de avocat al Consiliului Local. 



 Ca urmare a interventiei avocatilor prezenti la sedinta, si intrucat acestia nu au fost 

evacuati din sala de catre presedintele de sedinta, discutiile din sedinta sunt scapate de 

sub control ,  nu se poate finaliza analiza si luarea unei hotarari de aprobare sau 

respingere a proiectului  supus  discutiei. 

 Fiind discutii aprinse si datorita presiunilor avocatilor Ion Mirel si Ion Aurora, domnul 

primar Petruse Marin-Ioan retrage proiectele de hotarare cu numerele  6 si 7 de pe 

ordinea de zi, fiindca sunt in legatura cu pasunea comunala, respectiv: 

6. proiectul de hotărâre  privind Aprobarea procedurii de inchiriere a pasunilor 

comunei Pianu – RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI 

7. proiectul de hotărâre  privind Aprobare partizi din pasunea comunala – 

RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI 

8. proiectul de hotărâre  privind Aprobarea “Listei achizitiilor publice pe anul 

2015”. 

Secretarul  informează consiliul local asupra cvorumului necesar în vederea adoptării 

hotărârii. 

Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre, avizului favorabil acordat de 

comisia pe domenii şi raportului de specialitate. 

 Proiectul este avizat de secretar. 

    Domnul primar Petruse Marin-Ioan prezinta lista achizitiilor publice pe anul 2015 

domnilor consilieri. 

Întrucât nu mai sunt nelămuriri în ce priveşte proiectul, acesta se supune la vot asa 

cum a fost inițiat  şi se aprobă cu 12 voturi “pentru”. 

Astfel, IN TEMEIUL art 45 aliniat 1 şi art.115 aliniat 1 litera b) din Legea nr.215/ 

2001, republicata adoptă hotărârea nr.25 cu 12 voturi “pentru”. 

      II. Predarea Raportului Anual de activitate a consilierilor locali si a 

viceprimarului (conform art.51(4) din Legea nr.215/2001 rep.: Fiecare consilier local, 

precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi 

facut public prin grija secretarului). 

      Consilierul local Bucuran Cristian Ionel isi preda darea de seama care va fii 

afisata pe site-ul primariei comunei Pianu, prin grija secretarului comunei Pianu – d-na 

Catargiu Cristina. 

      III. Completarea Declaratiilor de Avere si a Declaratiilor de Interese de catre 

alesii locali.    

     Aceasta obligatie este reamintita consilierilor locali ai comunei Pianu de catre 

secretar UAT Pianu  - d-na Catargiu Cristina. 

     IV. Raspuns la cereri si alte diverse.    

           1) PAROHIA PIANU DE JOS, Pr.par. Rusu Mircea Gheorghe si Epitrop parochial 

Ghitan Ioan 

 S.)  Solicita suma de 50.000 lei pentru realizarea unor lucrari realizate de biserica. 

Tomusca Ioan – consilier local – atata cat putem trebuie ajutate toate bisericile, in limita 

posibilitatilor. 

Cujerean Gheorghe – consilier local – cat la suta acordam din cat s-a cerut? 

Petruse Marin-Ioan – primar – sunt de acord , vom lua act de solicitare si in functie de sumele 

disponibile v-om acorda. 

R.) Am luat act de solicitarea dumneavoastra si in functie de sumele disponibile in bugetul 

local pentru anul 2015 va vom acorda ajutor pentru realizarea lucrarilor realizate de biserica. 

          2) PAROHIA PIANU DE SUS II  

S.) solicita cantitate de 30 mc material lemons de constructie pentru realizarea acoperisul 

capelei mortuare. 



R.) Se aproba 30 mc material lemnos de constructie cu titlu gratuit pentru realizarea 

acoperisului capelei mortuare. Cu prezenta aprobare se vor prezenta la OS VL Pianului RA 

pentru ridicarea lemnului aprobat.  

           3) NEAGU INGRIT, Pianu de Sus, nr.154, jud.Alba 

S) solicita lemn de foc din padurea comunala. 

R) Se aproba 10 mc steri lemn de foc din pasunea comunala cu titlu gratuit, pentru munca 

prestata de dumneavoastra la Scoala Pianu de Sus (facut foc, curatenie si asigurat incalzire). 

Pentru ridicarea lemnului ve-ti lua legatura cu viceprimarul comunei Pianu- d-nul Alion 

Dumitru. 

           4) POIENARIU  DANIEL-NICOLAE, Pianu de Jos, nr.361, jud.Alba 

S) aprobarea unei suprafete de teren in Topil pentru construirea unei case de locuit si anexe 

gospodaresti. 

Petruse Marin-Ioan – primar – am facut mai multe loturi de casa care am vrut sa le acordam 

tinerilor pana in 35 de ani pentru construire de locuinte. Legea prevede posibilitatea de 

atribuire gratuita a respectivelor loturi de teren dar totodata cere indeplinirea unor anumite 

conditii si cei care primesc terenul, sub nici o farma nu il pot vinde sau sa aiba alt tip de profit 

dupa el, intrucat are destinatie fixa de teren pentru constructive locuinte.  Daca hotarati sa le 

vindeti (loturile) atunci trebuie sa se parcurga procedura de evaluare  a lor si apoi procedura 

de vanzare . 

R)  Loturile de casa vor fi scoase la vanzare cu prioritate de cumparare pentru cei care le 

folosesc deja. In acest sens se va initia un proiect de hotarare. 

          5) MANOILA IANCU, Vintu de Jos, str.Garii, nr.12, jud.Alba 

              Formuleaza contestatie cu privire la licitatia de masa lemnoasa de la OS VL Pianului 

RA la data de 06.02.2015 cu privire la partida nr.5 FN Mirioana in suprafata de 8 ha UP I 140 

A de 500 mc. 

R) Consilierii locali Cujerean Gheorghe si Trif Florin ne-au adus la conostiinta faptul ca 

partida Mirioana a fost retrasa de la licitatia din data de 06.02.2015 si va fi scoasa la licitatie 

ulterior cu respectarea tuturor prevederilor legale. 

 Alte discuţii purtate: 

Muntiu Ioan – consilier local – pentru Monumentul Eroilor din Pianu de Jos cand se va 

rezolva sa fie pusa placuta comemorativa? 

Petruse Marin-Ioan – primar – va trebui sa initiez un proiect in sedinta urmatoare. Ca sa fi 

trecut pe aceasta placa comemorativa trebuie ca persoana sa fi decedat  in al II-lea razboi 

mondial. 

Domnul primar Petruse Marin-Ioan prezinta intampinarile din Dosarul 5099/107/2014 si le 

pune la dispozitie consilierilor pe suport de hartie de catre secretar tuturor consilierilor ce o 

solicita. Doreste gasirea  unei solutii la problema. 

Radu Mircea – cetatean al comunei Pianu – trebuie facute Amenajamentele pastorale, sa 

participe si specialist si de la primarie, cu licitatie, ca altfel nu mai primim bani de la APIA 

(subventia pentru pasunat). 

Ion Mirel – avocat – hotararea  Consiliului Local Pianu de anul trecut a fost atacata in instant 

de contencios si  in final instant  va decide . 

Petruse Marin-Ioan – primar – domnul avocat are dreptate in ce priveste respective hotarare, 

ca instant va decide in privinta HCL 47/2014. Rezolvarea pe care o vad eu este rezilierea 

contractelor, intocmirea Amenajamentelor  pastorale  impreuna cu cei ce au aceasta obligatie, 

respectiv Directia Agricola si apoi licitatia pentru fiecare trup de pasune pentru a se obtine si 

banii de la APIA. Propun rezilierea contractelor existente, incheiate anul trecut, fiindca  nu se 

poate face procedura de licitatie atata vreme cat avem inca contractile de inchiriere 

nereziliate. 



Ion Mirel – avocat – am pus in instant de contencios 7 hotarati in care, in tara, atribuirea a fost 

facuta pentru atribuire directa si poate instant sa considere ca toti sunt multumiti, iar 

contractele de inchiriere nu pot fi reziliate decat prin instant chiar daca HCL 47/2014 a fost 

suspendata de drept prin faptul ca a fost atacata in contencios. 

Domnul primar Petruse Marin-Ioan prezinta intampinarile si actiunea in contencios 

administrativ. 

Domnul Rusu Mircea-Gheorghe, cetatean – presedinte al Asociatiei “Lacon” prezinta articole 

din Ord.34/2013. 

Radu Mircea – cetatean al comunei Pianu – contractual din Varatec expira anul acesta si 

trebuie facuta procedura de licitatie si pentru acel pasunat. 

Ion Aurora – avocat – sa facem demersuri la Prefectura cu primaria pentru ca Prefectura sa isi 

retraga actiunea in contencios. 

Petruse Marin-Ioan – primar – sunt de acord dar daca Prefectura nu vrea sau nu poate sa isi 

retraga actiunea, domnilor consilieri sunteti de acord sa incepem sa facem demersurile pentru 

intocmirea Amenajamentelor silvo-pastorale si a documentatiei pentru licitatia si atribuirea 

legala a pasunilor  comunale?  

DA, cu unanimitate de voturi. 

             Preşedintele  de şedinţă Muntiu Ioan, întrucât nu se mai fac şi alte înscrieri la cuvânt, 

declară şedinţa încheiată . 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL COMUNEI  PIANU, 

             MUNTIU IOAN                                                Jr. CATARGIU   CRISTINA 


